פרוטוקול ישיבת נשיאות
8/6/02/6
הקריה האקדמית אונו

שעת פתיחת הישיבה61:00 :
נוכחים:
גלעד ארדיטי :יו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל
רם שפע :סיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל
אורי רט :יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון
אדם ארבל :יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת בר אילן
ענבר הוכברג :יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת ת"א
איתמר טרובק :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללה ללימודים אקדמיים
אליה חייט :סיו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת אריאל
עומר עמית :יו"ר אגודת הסטודנטים בטכניון
אביב איטח :יו"ר אגודת הסטודנטים במרכז האקדמי פרס
אריאל מדינה :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת שנקר
דניאל  :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת בית ברל
ניב אליהו :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת אפקה
נועה מועלם :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת סמינר הקיבוצים
דני כפרי :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללה הטכנולוגית ב"ש
חן אברמוביץ' :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללה למנהל
נוי נחומסון :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת וינגייט

הילה בן חנן :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת רופין
אורי אלדר :יו"ר אגודת הסטודנטים בקריה האקדמית אונו
דניאל אזולאי :יו"ר אגודת הסטודנטים באקדמית תל אביב יפו
איקו יפרח :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת קיי
כתבי הצבעה:
שלומי יחיאב :יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטה העברית ,מייפה את כוחו של רם שפע
פלג אשש :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת ספיר ,מייפה את כוחו של רם שפע
הילה קורדנה דהן :יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה ,מייפה את כוחו של ניב אליהו
נטעלי ביז'אוי :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת תל חי ,מייפה את כוחו של רם שפע
עופר שאול :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת גליל מערבי ,מייפה את כוחו של גלעד ארדיטי
נדב הייפרט :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת בצלאל ,מייפה את כוחו של גלעד ארדיטי
אבי מיארה :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת סמי שמעון ,מייפה את כוחו של גלעד ארדיטי
קובי רבינוביץ' :יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת חיפה ,מייפה את כוחו של גלעד ארדיטי
יסמין דהן :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת ויצו חיפה ,מייפה את כוחו של עמרי שמחי
ישי אוגוסט :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת צפת ,מייפה את כוחו של רם שפע
עתליה מן :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת כנרת ,מייפה את כוחו של רם שפע
ערן לוי :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת שערי מדע ומשפט ,מייפה את כוחו של רם שפע
ואג'די אבו סלאח :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת אוהלו ,מייפה את כוחו של רם שפע
אלון יומטוביאן :יו"ר אגודת הסטודנטים במכון לב מייפה את כוחו של רם שפע
נוספים:
יניב יחזקאל :מבקר התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל
עמיחי גרין :מנכ"ל התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל
עו"ד ענבל זהבי :יועצת משפטית התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל

דיון:
עדכונים:
רם שפע :נתחיל בעדכונים:
 .6סמינר :פרסמנו אתמול בפייסבוק וביום חמישי נשלח את זה בעדכון השבועי .בסוף יולי נצא שוב ליומיים
של סמינר .גם הפעם נקיים את הסמינר בנורדיה .אנחנו נמצאים בגרף עליה מבחינת מספר המשתתפים
בשלושה הסמינרים האחרונים ונמשיך גם השנה.
 .2אקו"ם :התחלנו בשלושת השבועות האחרונים מעין מו"מ מולם .מדובר כמו שאתם יודעים בגוף מאוד
מורכב עם בקשות לא פשוטות .הם מצד אחד לא מצליחים לגבות כסף מרוב האגודות והם רוצים שנעזור
להם לגבות את החובות של האגודות ,ואנחנו מצד שני אמרנו להם שאם הם רוצים את עזרתנו הם יצטרכו
להעניק הנחות לאגודות.
 .3נציגות בהנהלת אס"א :נוי שמסיימת את תפקידה באגודה עוזבת גם את הנהלת אס"א ולכן אנחנו צריכים
למצוא לה מחליף .עומר ,שמעורב בתור יו"ר האגודה ונציג הטכניון באס"א יחליף את נוי בהנהלת אס"א.
יש לנו לא מעט מורכבויות מול אס"א ואנחנו עובדים לא מעט על מנת להרחיב את הפעילות והעיסוק של
אס"א.
 .4מתנות פתיחת שנה :אנחנו ממשיכים בכל הכח 24 .אגודות כבר חתמו על חוזה .יש עוד  61אגודות שכבר
קיימו פגישה וצריכים לבחור את המתנות .בגדול ,עד עכשיו הדברים עובדים ממש מעולה .אני וטל כל הזמן
על זה.
 .5מכללות לחינוך :המרצים במכללות הודיעו על עיצומים .אנחנו נמצאים בדיונים מולם החל מרגע ההודעה
והבהרנו את עמדתנו שלא תאפשר את לקחית הסטודנטים כבני ערובה .נמשיך לעדכן ככל שיהיו עוד
התפתחויות ואנחנו כמובן מקווים שהמגעים יבשילו בהקדם ותימנע הפגיעה בסטודנטים.
גלעד ארדיטי :נמשיך בעדכונים:
 .6קורסים מקוונים באנגלית :המודולה השנייה אמורה לעלות בעוד חודשיים .היא צריכה להיות הרבה יותר
טובה והמוסדות יוכלו להלביש עליה גם תרגול ,שזו אחת הביקורת הגדולות שהיו נגד המודולה הראשונה.
לכם כאגודות יהיה הרבה מאוד משקל ללחוץ ולהביא לפתרונות אצלכם בקמפוס.
 .2סטודנטים יוצאי אתיופיה :אושר באופן כמעט סופי שתכנית הרב שנתית הקרובה של ות"ת-מל"ג תכלול גם
תכנית להנגשת סטודנטים יוצאי אתיופיה .אני מזכיר שהתחלנו להתעסק בזה יחד עם האגודה בעברית
לפני כארבעה חודשים.
 .3תשלומים אפורים במכללות לעיצוב :מדובר בעיקר בארבעת המוסדות לעיצוב ,ובמוסדות שבהם לומדים
אדריכלות .אנחנו עובדים מול המל"ג על מציאת פתרון בנושא.
 .4מקצועות הבריאות :אנחנו עובדים על יצירת ממשקים לעבודה שוטפת יותר בין משרד הבריאות למל"ג על
מנת להביא לסיום הבעיות החוזרות ונשנות במקצועות הבריאות דוגמת תזונה ,פיזיותרפיה וכו'.
 .5סקר הסטודנט :מתוכנן לצאת בעוד שבוע .נצטרך שתפיצו אותו לסטודנטים שלכם.
 .1השוואת נתונים :צריך שתמשיכו למלא את הנתונים .חסר עוד לא מעט אגודות שצריכות למלא על מנת
שנוכל לסגור אותו ולעזור לכם בנתונים.

 .7ישיבת נשיאות אוגוסט :בישיבה נקיים בחירות לוועדים המנהלים .יש לא מעט תפקידים שמתנפים בוועד אז
אנא שימו לב לכך .אנחנו נוציא בשבועיים הקרובים מייל מסודר בנושא.
 .8דו"חות כספיים של המוסדות :שלחנו לכם את זה בעדכון שבועי האחרון .מדובר בתמצית הדוחות ויש שם
לא מעט מידע ,ואתם יכולים לעשות בזה שימוש במידה ויש במוסד שלכם עודפים .אתם יכולים לנסות
להביא תקציבים לסטודנטים וכדאי שתעשו בזה שימוש.
 .9בית אקדמי :הייתה ביום שני ועידת הנדל"ן של הצעירים .הייתה ועידה סופר מוצלחת ולקחו בה חלק שר
האוצר ,שר הבינוי ,ראשי ערים וכל הפקידות הבכירה הרלוונטית .השבוע עברה הצעת חוק שכירות הוגנת
בוועדת שרים וזה עוד הישג משמעותי בתחום.
 .60חוק ארגון סטודנטים יציג :הילה קורדנה דהן דיברה איתי על זה .אנחנו מקיזים דם מול משרד המשפטים
בדיונים .אנחנו רוצים להביא לכך שהפרקטיקה תיקבע מול הות" ת כי אין סיכוי לעשות את כל ההוראות
בחקיקה ראשית .הילה העלת ה את הנושא שהקשר לא יהיה ישירות של המוסדות מול ההתאחדות .שינינו
את האסטרטגיה כך שקודם כל נוכל להעביר את החוק ושיקבע שות"ת תוסמך לקבוע את התקנות .שם
אנחנו מאמינים שיש לנו יותר יכולת להשפיע .מי שיוביל את הדיון הזה יהיה כבר הוועד המנהל ושם ,כפי
שהסברתי להילה בשיחתנו ,אנחנו נעדיף שהקשר יהיה של האגודות מול המוסדות .גם על זה נוציא הסבר
בתקופה הקרובה.
 .66דמי חבר :בתקופה הקרובה תקבלו דרישת תשלום על סך חצי שקל לסטודנט .אנחנו מזכירים שהחלטנו
להוריד את דמי החבר לחצי שקל לעומת שקל מלא.
 .62מרצה מעורר השראה :אנחנו יוצאים לזה ממש בקרוב .הרציונאל הוא לעודד את נושא איכות ההוראה
וחדשנות באקדמיה.
 .63כנס הצעירים של ישראל :אנחנו עובדים יחד עם מפעל הפיס על יצירת כנס שנתי שיעסוק בנושא ציבור
הצעירים בישראל.
 .64מלגהפו :אנחנו נכנסים לשותפות עם חברת מלגהפו כאשר פיתחנו מערכת שמאפשרת חשיפה לכלל
המלגות הרלוונטיות לכל סטודנט בהתאם לפרופיל שלו ,ולצד זה מערכת אוטומטית שמגישה עבורך את
הבקשות לקרנות ,כאשר החשיפה תהיה בחינם ,וההגשה המקוונת תעלה קצת יותר ממאה ש"ח לסטודנט.
גלעד ארדיטי :אנחנו עוברים לבחירות לוועדת ביקורת ולפני זה המועמדים יציגו את עצמם.
הצגת המועמדים לתפקיד.
גלעד ארדיטי :אנחנו מצביעים קודם כל על מועמדותו של ברק חדריאן.
אוניברסיטת בן גוריון :בעד
אוניברסיטת בר אילן :בעד
אוניברסיטת ת"א :בעד
המכללה ללימודים אקדמיים :בעד
אוניברסיטת אריאל :בעד
הטכניון :בעד

מרכז האקדמי פרס :בעד
שנקר :בעד
בית ברל :בעד
אפקה :בעד
סמינר הקיבוצים :בעד
הטכנולוגית ב"ש :בעד
המכללה למנהל :בעד
וינגייט :בעד
רופין :בעד
הקריה האקדמית אונו :בעד
אקדמית תל אביב יפו :בעד
קיי :בעד
ספיר :נמנע
האוניברסיטה הפתוחה :נמנע תל חי :בעד
גליל מערבי :בעד
בצלאל :נמנע
סמי שמעון :בעד
אוניברסיטת חיפה :נמנע
צפת :בעד
כנרת :בעד
שערי מדע ומשפט :נגד
מכללת אוהלו :בעד
מכון לב :נמנע

יו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל :בעד
סיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל :בעד
גלעד ארדיטי :ברק חדריאן נבחר לחבר ועדת ביקורת .אנחנו מצביעים עכשיו על מועמדותו של איתן פרדו.
אוניברסיטת בן גוריון :בעד
אוניברסיטת בר אילן :בעד
אוניברסיטת ת"א :בעד
המכללה ללימודים אקדמיים :בעד
אוניברסיטת אריאל :בעד
הטכניון :בעד
מרכז האקדמי פרס :בעד
שנקר :בעד
בית ברל :בעד
אפקה :בעד
סמינר הקיבוצים :בעד
הטכנולוגית ב"ש :בעד
המכללה למנהל :בעד
וינגייט :בעד
רופין :בעד
הקריה האקדמית אונו :בעד
אקדמית תל אביב יפו :בעד
קיי :בעד
ספיר :נמנע
האוניברסיטה הפתוחה :נמנע

תל חי :בעד
גליל מערבי :בעד
בצלאל :נמנע
סמי שמעון :בעד
אוניברסיטת חיפה :נמנע
צפת :נגד
כנרת :בעד
שערי מדע ומשפט :נגד
מכללת אוהלו :בעד
מכון לב :נמנע
יו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל :בעד
סיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל :בעד
גלעד ארדיטי :איתן פרדו נבחר לחבר ועדת ביקורת .אנחנו מצביעים עכשיו על מועמדותו של תובל בן ארי.
אוניברסיטת בן גוריון :בעד
אוניברסיטת בר אילן :בעד
אוניברסיטת ת"א :בעד
המכללה ללימודים אקדמיים :בעד
אוניברסיטת אריאל :בעד
הטכניון :בעד
מרכז האקדמי פרס :בעד
שנקר :בעד
בית ברל :בעד
אפקה :בעד

סמינר הקיבוצים :בעד
הטכנולוגית ב"ש :בעד
המכללה למנהל :בעד
וינגייט :בעד
רופין :בעד
הקריה האקדמית אונו :בעד
אקדמית תל אביב יפו :בעד
קיי :בעד
ספיר :נמנע
האוניברסיטה הפתוחה :נמנע
תל חי :בעד
גליל מערבי :בעד
בצלאל :נמנע
סמי שמעון :בעד
אוניברסיטת חיפה :נמנע
צפת :נמנע
כנרת :בעד
שערי מדע ומשפט :בעד
מכללת אוהלו :בעד נמנע
מכון לב :נמנע
יו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל :בעד
סיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל :בעד
מרי בן אלי :תובל בן ארי נבחר לחבר ועדת ביקורת.

גלעד ארדיטי :אנחנו עוברים לדבר על מיזוג העמותות והסדר המס שהגענו אליו מול רשות המסים .אני מזכיר
שהיה לנו דיון על זה בוועד מנהל איסתא ובוועד מנהל התאחדות .שני הוועדים המנהלים אישרו את התהליך.
לפני  4שנים רשם העמותות התחיל לבצע ביקורת עומק על עמותת איסתא ולפני שנתיים הגיש את הדוח.
הטענה המרכזית הייתה שהעמותה מפעילה פעילות עסקית ולכן לא יכולה להמשיך לפעול במתכונת הקיימת.
הנשיאות לפני שנתיים החליטה ללכת על תהליך מיזוג מבין האפשרויות שרשם העמותות הציג כאפשריות.
צריך לזכור שעמותת איסתא מחז יקה במניות חברת איסתא ולכן מדובר במהלך שיכול להביא לאירוע מס
שיוביל לתשלום מס של עשרות מליונים .לכן שכרנו את רו"ח רן כהן ,שבעברו כיהן כראש מחלקת מיזוגים
ברשות המסים .לאחר עבודה של יותר משנה של רן ושלנו מול רשות המסים הצלחנו להגיע להסדר מול רשות
המסים בכל הנוגע להעברת נכסים ופעילות מעמותת איסתא להתאחדות .אנחנו נדרשים לאישור של רשם
העמותות להסדר וכמובן שלכם כאסיפה הכללית ונכון לעכשיו הרשם לא מסכים לאשר את ההסדר כמו
שהוא כעת .אנחנו ביום שלישי נפגשים עם רשם העמותות על מנת לגשר על הפערים הקיימים .שלחנו את כל
החומרים בפירוט המרבי לפני כבר כמעט חודש .אנחנו שואפים להגיע עם כל האישורים הנדרשים לרשם
העמותות ,עם אישור בכל האורגנים הרלוונטיים אצלנו ,כולל הוועדים המנהלים ,האסיפות הכלליות ,דירקטוריון
אלחון – כולם אישרו את ההסדר שרשות המסים הציעה .אם הרשם לא יקבל את ההסדר מבחינתנו הוא צריך
להציע פתרון או דרך חלופית .ההחלטה הזו צריכה לעבור ברוב של  75%מקרב חברי הנשיאות ,וכמו שאתם
מבינים בהחלטה חשובה ומשמעותית לשתי העמותות.
אורי אלדר :אין השפעה לכך שעמותה מחזיקה בחברה שמוחזקת ברובה על ידי הציבור?
גלעד ארדיטי :במסגרת ההוראות של רשם העמותות ניתן ,ואפילו תומכים ,ביצירת מקורות כלכליים של
עמותות ,כולל הקמת חברות ,קל וחומר כאשר מדובר בחברות ציבוריות שנדרשת לרגולציה הכבדה ביותר
הקיימת כיום.
ענבל זהבי :רשם העמותות פועל לפי כללי הניהול התקין ,ובמסגרתם צריך להיות איזון בין הפעילות לבין
הנכסים בעמותה .בעמותת איסתא היקף הנכסים היה משמעותית גבוה מהפעילות ולכן אחת האופציות
שהועמדו לעמותה היתה למזג אותה עם ההתאחדות.
עומר עמית :למה רשם העמותות מתנגד כרגע להסדר?
ענבל זהבי :רשם העמותות דורשים שהמיזוג יהיה בהתאם להנחיות רשם העמותות לעניין מיזוג עמותות ובין
היתר ,שלאחר העברת הנכסים והפעילות העמותה תפורק באופן מידי ,לעומת זאת רשות המסים דורשים
שהעמותה תפורק שנתיים לאחר העברת הנכסים .מדובר בשתי רשויות נפרדות ואנחנו בין הפטיש לסדן.
גלעד ארדיטי :אם אין עוד שאלות נעבור להצבעה .אנחנו מצביעים ראשית על אישור אימוץ הסדר המס
שהוצע על ידי רשות המיסים ,בכפוף לקבלת אישור רשם העמותות.
אוניברסיטת בן גוריון :בעד
אוניברסיטת בר אילן :בעד
אוניברסיטת ת"א :בעד
המכללה ללימודים אקדמיים :בעד
אוניברסיטת אריאל :בעד

הטכניון :בעד
מרכז האקדמי פרס :בעד
שנקר :בעד
בית ברל :בעד
אפקה :בעד
סמינר הקיבוצים :בעד
הטכנולוגית ב"ש :בעד
המכללה למנהל :בעד
וינגייט :בעד
רופין :בעד
הקריה האקדמית אונו :בעד
אקדמית תל אביב יפו :בעד
קיי :בעד
האוניברסיטה העברית :בעד
ספיר :בעד
האוניברסיטה הפתוחה :בעד
תל חי :בעד
גליל מערבי :בעד
בצלאל :בעד
סמי שמעון :בעד
אוניברסיטת חיפה :בעד
צפת :בעד
כנרת :בעד

שערי מדע ומשפט :בעד
מכללת אוהלו :בעד
מכון לב :בעד
יו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל :בעד
סיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל :בעד
גלעד ארדיטי :הסדר המס אושר על ידי  626מנדטים המהווים  83.5%מכלל המנדטים .אנחנו עוברים
להצבעה על אישור מיזוג עמותת איסתא ליינס ,ע" ר עם עמותת התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל,
ע"ר .אם אין עוד שאלות נעבור להצבעה.
אוניברסיטת בן גוריון :בעד
אוניברסיטת בר אילן :בעד
אוניברסיטת ת"א :בעד
המכללה ללימודים אקדמיים :בעד
אוניברסיטת אריאל :בעד
הטכניון :בעד
מרכז האקדמי פרס :בעד
שנקר :בעד
בית ברל :בעד
אפקה :בעד
סמינר הקיבוצים :בעד
הטכנולוגית ב"ש :בעד
המכללה למנהל :בעד
וינגייט :בעד
רופין :בעד
הקריה האקדמית אונו :בעד

אקדמית תל אביב יפו :בעד
קיי :בעד
האוניברסיטה העברית :בעד
ספיר :בעד
האוניברסיטה הפתוחה :בעד
תל חי :בעד
גליל מערבי :בעד
בצלאל :בעד
סמי שמעון :בעד
אוניברסיטת חיפה :בעד
צפת :בעד
כנרת :בעד
שערי מדע ומשפט :בעד
מכללת אוהלו :בעד
מכון לב :בעד
יו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל :בעד
סיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל :בעד
גלעד ארדיטי :מיזוג עמותת ההתאחדות עם עמותת איסתא ליינס אושר על ידי  626מנדטים המהווים 83.5%
מכלל המנדטים .אנחנו עוברים להצביע עכשיו על הצעה לשינוי סעיף  62.7לתקנון בהתאם לדרישת רשם
העמותות
הצגת שינוי תקנון סעיף ./0.1
גלעד ארדיטי :אם אין שאלות נעבור להצבעה.
אוניברסיטת בן גוריון :בעד
אוניברסיטת בר אילן :בעד
אוניברסיטת ת"א :בעד

המכללה ללימודים אקדמיים :בעד
אוניברסיטת אריאל :בעד
הטכניון :בעד
מרכז האקדמי פרס :בעד
שנקר :בעד
בית ברל :בעד
אפקה :בעד
סמינר הקיבוצים :בעד
הטכנולוגית ב"ש :בעד
המכללה למנהל :בעד
וינגייט :בעד
רופין :בעד
הקריה האקדמית אונו :בעד
אקדמית תל אביב יפו :בעד
קיי :בעד
האוניברסיטה העברית :בעד
ספיר :בעד
האוניברסיטה הפתוחה :בעד
תל חי :בעד
גליל מערבי :בעד
בצלאל :בעד
סמי שמעון :בעד
אוניברסיטת חיפה :בעד

צפת :בעד
כנרת :בעד
שערי מדע ומשפט :בעד
מכללת אוהלו :בעד
מכון לב :בעד
יו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל :בעד
סיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל :בעד
גלעד ארדיטי :שינוי התקנון לסעיף  62.7אושר .נעבור לדיונים שמספר יושבי ראש ביקשו לקיים .נתחיל עם
אורי.
אורי אלדר :אני רוצה לדבר על מקרים בהם אגודה לא פועלת בהתאם לתקנון שלה ופוגעת בסטודנטים,
וצריך לייצר סוג של מנגנון שימנע מצב כזה ,ומצד שני שההתאחדות לא תוכל לשלוט באגודה.
גלעד ארדיטי :דיברנתי על זה לא מעט עם אורי( ,וגם עם אדם ארבל ,שלומי כהן ואלון יומטובין) ,ולדעתי זה
כיוון חשוב וטוב רק ש יש פה סכנה של היפוך המנגנון הדמוקרטי ואני מזכיר שהאגודות ואתם האסיפה הכללית
שלנו ,וצריך להיזהר פה מאוד.
אדם ארבל :יש לנו מחויבות לסטודנטים באשר הם .יש כאן מצבים של כח שמשחית לצערי .אני הייתי מעורב
לצערי בבחירות בקרית אונו ואני חושב שזו הייתה החלטה מעולה לערב את ההתאחדות בנעשה כי מדובר בגוף
מקצועי ואובייקטיבי .מדובר כמובן במקרה קיצון .לדעתי צריכה לקום ועדה שמורכבת מיושבי ראש כאן שתבחן
לעומק את הנושא .יש לא מעט מנגנונים שניתן לקדם ,משקיפות של המצב באגודות דוגמת שכר ,הגדרות
לעבודה נכונה ובהתאם לחוק.
רם שפע :אני שמח מאוד שהדיון הזה עולה פה ,בעבר כאשר העלנו זאת היה כאן חשש מתוך התבססות על
ההתאחדות והאגודות שהיו בעבר וכעת יש תחושה שהתנאים מבשילים לעיסוק מעמיק בנושא .אציין שאנחנו
מקבלים לא מעט פניות במהלך השנה של בעיות שסטודנטים מעלים בכל הנוגע לתהליכים כאלה ואחרים,
בדגש על בחירות ,באגודות שונות .מצד אחד אנחנו רוצים לעזור לסטודנטים כי אולי יש פה באמת בעיה ,מצד
שני זו מחויבות שלנו קודם כל לפנות לאגודה לבחון את הנושא .יש גם גבול ליכולת שלנו לבדוק דברים .מדובר
פה במנגנון מורכב והלוואי ונצליח למצוא פתרון שידע לשלב את כל הצרכים ,נתחיל לעבוד על זה בקרוב.
דניאל אזולאי :לדעתי ,על אף הבעייתיות הפוליטית שיכולה להיווצר ,יש באירועים מסוג זה שחקנים עם
אג' נדה כלכלית או מפלגתית שלא תמיד סטודנטים והם מנסים להשפיע .לשחקנים האלה יש לרוב יתרון עלינו
לאור התחלופה הרבה שלנו ,ואני חושבת ומאמינה שלהתאחדות יש כאן אחריות משמעותית לאור הפגיעה
הפוטנציאלית בסטודנטים .ההתאחדות היא ארגון הגג שצריך לייסד תשתית כדי למנוע מקרים מסוג זה או
להביא לפתרונות למקרים מסוג זה שקורים לעתים.
גלעד ארדיטי :אנחנו עוברים עכשיו לשני דוברים שביקשו להציג את פעילותם ולאחר מכן נציג את תוצאות
פרויקט תואר בתואר שלנו.
דוד אברה מציג את פרויקט "סיפור על הדרך"

חילי טרופר מציג את מאבק הרשויות המוקמויות לתקציב דיפרנציאלי
הצגת תוצאות תואר בתואר
דיון על חוק זכויות הסטודנט
גלעד ארדיטי :תודה ,אני סוגר את הישיבה.

-הישיבה נעולה-

